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Norges kristelige studentforbund får ikke ha stand på
Skjærgårds music and mission festival med den
profilen de har valgt.Avslaget kom etter at Forbundet
sendte over sitt presentasjonsmateriell til
festivalledelsen.
- Forbundet er Norges eldste kristne
studentorganisasjon og en viktig del av mangfoldet i
risten-Norge. Da er det svært merkelig at vi blir
utelukket fra det kristne fellesskapet, sier Marte
Ottesen, leder i Forbundet.
Forbundet viser til avslaget, der Skjærgårdsgospel
ifølge Forbundet argumenterer med at de ønsker å
konsentrere seg om det som samler alle kristne.
Festivalen kommer med eksempler på en lang rekke
temaer de ikke ønsker.
- Forbundet er et mangfoldig fellesskap, hvor vi ikke
er redde for å diskutere vanskelige temaer og etiske
problemstillinger. I Forbundet vet vi at enhet ikke er
det samme som enighet, men vi tror at vi alle er ett i Jesus Kristus. Derfor synes vi det er rart at noen skal
utelukkes, sier Ottesen.
Kontroversielt.Erik Wessman, styreleder i Skjærgårdsgospel, sier Forbundet ikke er nektet å delta som
utstiller, men at de er bedt om å komme med forslag på annet innhold enn det de foreslår for sin stand.
- Skjærgårds ønsker å være en samlende festival for kristne, og ønsker ikke søkelys på kontroversielle
spørsmål i standgata, sier Wessman.
Som eksempel på slike tema trekker han fram Israel og Palestina, dåpssyn og familiepolitikk.
- Men det er vel et avslag når Forbundet ikke får delta med sitt materiell?
- Vi har ikke sagt nei til Forbundet, men til den profilen de velger. Vi har bedt dem revurdere innholdet for
standen sin, og komme med en ny profil.
Standgate.Ifølge Wessman har også andre organisasjoner blitt bedt om å modifisere seg når
markedsføringen bryter med den profilen festivalen ønsker for standsgata.
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- Er det ikke problematisk for mangfoldet om organisasjoner ikke får profilere seg med det de står for?
- Jeg vil presisere at dette gjelder standgata vår. Dette er utstillere, og ikke hva Skjærgårds står for. Vi
ønsker at de skal få vise hva som finnes innen Kristen-Norge av tilbud, leirer, skoler og publikasjoner, men
standgata skal ikke være en arena for politiske tema. Kontroversielle tema blir heller tatt opp i seminarer,
sier Wessman.
Ottesen i Forbundet sier det absolutt ikke er aktuelt å endre på profilen. Hun mener det ville vært hyklersk.
- Hvis vi må forandre noe, er det ikke aktuelt å komme. Det synes vi er veldig synd, fordi vi føler oss som
en sterk del av Kristen-Norge, sier Ottesen.
Bildetekst: Skjærgårds music and mission festival samler hundrevis av ungdommer hver sommer. Skjærgårds ønsker å være en samlende festival for kristne, og ønsker ikke søkelys på kontroversielle
spørsmål i standgata, sier styreleder Erik Wessman. Foto: Vårt Land/arkiv
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